
 

 

    

	لیلة المعراج

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 بسم هللا الرحمن الرحیم

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحوْ    لَھُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً مِّ
سبحان ھو ال. هللا عز وجل هللا  قالھھذا ما ".  بعبده لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولھسبحان الذي أسرى " 

 . . ال أحد یفعل ذلك . هللا یخلق كل شيء وال أحد آخر یسمى بھذا الشرف

،  . ھنا یرسل األنبیاء ویظھر المعجزات إلیقاظھم وجل . هللا عز الناس یعتقدون أن مجیئھم إلى ھذه الحیاة والعیش أمر طبیعي،  ومع ذلك
المقصود .  إلى بیت المقدس ، األولى من مكة إلى القدس . ما تعنیھ اإلسراء ھي الرحلةن أعظم معجزات نبینا الكریم ، واحدة م المعراج

 . . ھذه ھي المرحلة الثانیة إلى السماء ، صعد المعراج صعوداب

 واألعلى مقاماعظم األ نبینا الكریم كونھل أیضا إشارة ه. ھذ في الصالة وكان امامھم، صلى مع جمیع األنبیاء في بیت المقدس  في األولى
. ھؤالء المسیحیون والیھود المنحرفون ال وعلینا أن نقبل بھم جمیعا ، نفس الشيء ، جمیع األنبیاء  . من ناحیة أخرى من جمیع األنبیاء

 . على أي حال ینھ لن یكونوا مسیحیین ولكن مسلمب. إذا قبلوا وھم یخطئون  لى هللا علیھ وسلمص النبيبیقبلون 

ھ في وقبل الملكوتسیدنا جمیع ل. أظھر  حبیب هللا. ھو  وأرسلھ رحمة للعالمین الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا وجل اختار هللا عز
شيء  یقلل. ولن  كل عام افضائلھ وجل . یمنح هللا عز محمد ھذه اللیلة كھدیة ألمة هللا اعطى .عظیمة . ھذه لیلة  في تلك اللیلة حضرتھ

 . سیكون أكثر سعادة وجل ، هللا عز . على العكس من ذلك لھذه اللیلة احترامھمإذا أبدى الناس 

. فاألفعال  بقدر ما یمكن للشخص القیام بھ. نؤدي عبادتنا ، ویُجاب دعاؤنا لذلك دعونا  مباركة، إن شاء هللا ھذه اللیلة ھي لیلة  لذلك
عشرة أو  الف، ولكن یمكن أن یكون  أو خمسة أضعاف ضعفین. لیس  هللا أكثر بكثیر مقارنة باألیام األخرى تنال ثواب بنظرالصالحة 

 اآلف ضعف .

 بھذا. ماذا سنفعل  ا إذا أعطى الكثیرل عمأأتس " من الجیدلیس أن یُسأل لماذا اعطى . . ال یمكن  وكرمھ فضلھیعطي من  وجل هللا عز
 عبادتك  ستؤدي. إن شاء هللا  ھذه اللیلةفي الدعاء ب قم.  . یمكنك أن تطلب كل شيء من هللا اطلب.  یعطيأن هللا طالما  اطلب؟ "القدر 
 الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا. یقول 27 في،  ولكن صیام اإلسراء والمعراج ھو غدا ، صیام الیومال. یمكنك أیضا 27 . غدا ھو  أیضا

 . لیوم واحدالثواب یحصل على الكثیر من  ." شھراینال أجر ستین  یوم السابع والعشرین صام من  "

. شھر هللا یبارك فیھم .  ثالثة أشھرالكل  یصومبعض ال. أو  خالل ھذه األشھر الثالثة عادة یصوم األثنین والخمیسإن شاء هللا معظمنا 
"، اللھم بارك لنا في رجب وشعبان  . " رمضان إن شاء هللالى صل وسن،  ركةبالب. إن شاء هللا شعبان سیكون أیضا بركة بال رجب مر

 صلى هللا علیھ وسلم .دعاء نبینا الكریم  ھذا

 



 

 

 

 

إن  نبینا الكریمبركة باألشھر وبركة ھذه ب. سینتصر اإلسالم  إن شاء هللاإلسالم ینتصر وس،  ، سیكون إیمانبركة إن شاء هللا سیكون 
 . . هللا یكون دائما معنا إن شاء هللا مع هللا والیس مقوة طالما انھ م. لیس لدیھوا أقویاء لیسال یھم كم یعتقد الكفار أن لدیھم قوة ، .  شاء هللا

 ومن هللا التوفیق . 

	الفاتحة .
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